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Е-урядування – ключ до реформ в Україні 
https://www.kmu.gov.ua/news/e-uryaduvannya-klyuch-do-reform-v-

ukrayini 

 

Публічні бібліотеки – мости до електронного 

урядування (відео) https://youtu.be/ZyTL1Avf1Qs  

 

 

Укладач: Лісіченко О.М., пров. методист ОМВ ЦМПБ 

Комп’ютерний набір: Лісіченко О.М. 

Відповідальний за випуск: Кириленко Т.М. 
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Комунальні служби міста Краматорська 

Водоканал http://kramvoda.com/index.php/en-us/ 

  

Міська газова служба https://www.abonentinfo.com/ 

  
Електроенергія https://www.myenergy.dn.ua/uk/customer/login  

 
Вивіз сміття http://katp052810.com.ua/ 
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Краматорська Тепломережа  http://kramts.com/ 

  
Краматорськтеплоенерго http://kramtec.com.ua/ 

  
Краматорськміжрайтепломережа http://kramteplo.dn.ua/ 

 
Укртелеком https://new.ukrtelecom.ua/  
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Воля https://my.volia.com/kiev/uk/faq  

 

Сателіт https://www.sns.net.ua/  

 

Медичні послуги 

Мій Мед Кабінет https://mymedcabinet.com.ua/  

 
Система он-лайн реєстратур Краматорська http://krm.promo/  
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Купівля он-лайн квитків на українську залізницю 
https://booking.uz.gov.ua/ru/  

 

Банківські послуги 

Приватбанк https://www.privat24.ua/  

 
Ощадбанк 

https://online.oschadbank.ua/wb/?_ga=2.238072387.233100366.156

9396924-791884138.1569396924  
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Електронні звернення 
Електронне звернення на сайт Краматорської міської ради 

http://www.krm.gov.ua/zapit/view/135 

 
Електронне звернення через Урядовий контактний центр 

https://ukc.gov.ua/  

 

Паспортні служби 
Запис до електронної черги он-лайн 

https://dmsu.gov.ua/services/online.html 

 
Перевірка паспорта https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html  
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Пенсійний фонд 
Портал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua/  

 
Розрахунок майбутньої пенсії https://pensia.ua/ua/servisy/express-

analiz-rozmiru-pensii 

 

Міністерство соціальної політики. Е-сервіси: 
- Електронне звернення 

https://www.msp.gov.ua/content/electronne_zvernennya.php  

 
- Допомога при народженні дитини https://e-services.msp.gov.ua/  
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- Субсидії 

Подати документи https://subsidii.mlsp.gov.ua/  

 
Дізнатися розмір субсидії https://subsidii.ioc.gov.ua/  

 
Калькулятор субсидії https://www.gioc.kiev.ua/calc-subsidies/  

 
https://zponline.com.ua/salary/report/calc_subsidy  
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Державна служба зайнятості https://www.dcz.gov.ua/  

 

Управління освіти 
Електронний запис до дитячого садочка 

http://www.kramuo.dn.ua/електронная-черга-до-днз/  

 

Поповнити мобільний зв’язок, перекази на картку, 

оплатити рахунки https://www.plategka.com/mobilnaya-svyaz/ 

 

Поповнити мобільний зв’язок, перекази на картку, 

оплатити рахунки https://www.portmone.com.ua/r3/uk/ 
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Єдиний державний веб-портал відкритих даних 

України https://data.gov.ua/user/login?__no_cache__=True  

 

Єдиний реєстр судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/ 

 

Он-лайн будинок юстиції (Державна реєстрація юридичних 

та фізичних осіб-підприємців онлайн, не виходячи з дому або 

офісу. В даному розділі ви можете пройти реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців. В цьому розділі ви можете 

повторно отримати документи про державну реєстрацію Актів 

цивільного стану, а також відповідні витяги з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян. Отримання необхідної 

інформації з електронних реєстрів державної влади.) 

https://online.minjust.gov.ua/  
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Земельний портал України 
(кадастрова карта, продаж землі) 

 

Держгеокадастр https://e.land.gov.ua/services  

 
 

 

Держзакупівлі он-лайн https://www.dzo.com.ua/ 

 
 

 

Оформлення пропуску в зону АТО https://urp.ssu.gov.ua/  
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Реєстрація осіб для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні навчальних досягнень 

http://testportal.gov.ua/uchasnyku-zovnishnogo-otsinyuvannya/  

 

 

Поштові послуги 

Укрпошта https://ukrposhta.ua/online-services.html  

 

 

Укрпошта – трекінг https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html 
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Нова пошта https://novaposhta.ua/ru 

 
Нова пошта – відстежити вантаж https://novaposhta.ua/tracking 

 
Деливери https://www.delivery-auto.com/uk-UA/GroupCompany 

 
Ін Тайм https://intime.ua/ 
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Передплата періодики он-лайн http://presa.ua/  

 

 

 

Виконавче впровадження в Україні 
(законодавство, зразки документів, аліменти) 

https://ukrogis.com/zrazki-dokumentiv 
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ОМВ ЦМПБ 
Краматорської міської ради 

Адреса: вул. Марії Приймаченко, 16 
Номер тел.: 7-33-62 

Наш e-mail: kram.org.metod@gmail.com 
Блог: kram.org.metod@gmail.com 
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